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CONSELL DE CIUTAT

TAULA SECTORIAL D’EMERGÈNCIA 

CLIMÀTICA 





El Consell de Ciutat de L’Hospitalet

• El Consell de Ciutat per 

al mandat 2019-2023 es 

va constituir el passat dia 

9 de gener de 2020. 

• Podeu trobar tota la 

informació sobre el 

mateix aquí:  

https://www.lhon-

participa.cat/assemblies/

ConsellCiutat

https://www.lhon-participa.cat/assemblies/ConsellCiutat
https://www.lhon-participa.cat/assemblies/ConsellCiutat
https://www.lhon-participa.cat/assemblies/ConsellCiutat
https://www.lhon-participa.cat/assemblies/ConsellCiutat


Per aquest mandat, per acord del plenari celebrat en el Consell de Ciutat el 
passat 9 de gener de 2020, existeixen les següents Taules Sectorials:

Taula Sectorial de Cultura: La Taula Sectorial de Cultura és un espai de debat i reflexions entorn la situació 
actual de la cultura a la ciutat, una oportunitat per defensar-la i proposar noves maneres de viure i 
compartir la cultura que neix i es desenvolupa a L’Hospitalet de Llobregat.

Taula Sectorial de Infraestructures i Desenvolupament Econòmic: La Taula d'Infrastructures i 
Desenvolupament Econòmic és un espai per conèixer allò que s’està fent a la ciutat en quant a 
infraestructures i desenvolupament econòmic, i una oportunitat per compartir visions i idear noves 
propostes.

Taula Sectorial de Drets Ciutadania i Cohesió Social: La Taula Sectorial de Drets de la Ciutadania i Cohesió 
Social és un espai de debat, reflexió i investigació entorn els drets i deures de la ciutadania. Una 
oportunitat per crear sinèrgies entre diferents persones i entitats, així com per promoure la participació i 
cohesió de la ciutadania.

Taula Sectorial de Comerç : La Taula de Comerç és un espai de reflexions, debats i propostes entorn al comerç i 
desenvolupament comercial de la ciutat.

Taula Sectorial d'Emergència Climàtica: La Taula sectorial d'Emergència Climàtica té com a objectiu avaluar els 
diferents programes i actuacions de l'Ajuntament de L'Hospitalet en matèria mediambiental i és 
l'encarregada d'elaborar la "Declaració d'Emergència Climàtica de L'H".

Taula Sectorial d'Habitatge: La Taula sectorial d'Habitatge té com a objectiu per conèixer i reflexionar sobre els 
reptes, oportunitats i possibilitats de la ciutat en relació a la temàtica de l'habitatge.



Les Taules Sectorials 

Què són les Taules Sectorials?

Les Taules Sectorials són òrgans col·legiats, de caràcter permanent, creats en el si del 
Consell de Ciutat per tal de dotar-lo d’operativitat i agilitzar les línies de treball 
fixades pel propi Consell.

Quines funcions desenvolupen les Taules sectorials?:

 Dinamitzar els processos de participació acordats pel ple del Consell Social
 Efectuar propostes al ple del Consell de desenvolupament de processos 

participatius en el seu àmbit de treball.
 Efectuar el seguiment de les demandes en relació a l’àmbit de treball que tinguin 

encomanat.
 Aquelles tasques d’informe, anàlisi i estudi que l’atribueixi el plenari a l’acord de 

creació.



I ara què?

La Taula Sectorial es constituirà formalment en les properes setmanes.

La inscripció es pot fer de les següents 
maneres: 
1) A través del següent formulari en web 

www.lhon-participa.cat o clickant aquí 
https://seuelectronica.l-
h.cat/1932923_1.aspx?1

2) Presencialment el dia de la mateixa Taula 
Sectorial. 
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